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JAВНИ ПОЗИВ –ЗАКУП САЈАМСКИХ КУЋИЦА У ОКВИРУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА НА УШЋУ“

На основу члана 1. Одлуке о комуналном реду, став 3. („Сл. Гласник општине Шамац“ , број 11/18), а у
складу са Уговором о кориштењу покретне имовине број 01-122-238/18 од 18.07.2018., у складу са
Програмом манифестације „Зимска чаролија на ушћу“.

ЈАВНИ ПОЗИВ

За прикупљање захтјева за закуп сајамских кућица у оквиру манифестације „Зимска чаролија на ушћу“
позивају се правна и физичка лица ( предузетници )регистрована за вршење угоститељске дјелатности,
производњу и продају умјетничких и украсних предмета, накита, играчака, сувенира, цвијетних
аранжмана, прехрамбених и других производа пригодних за конкретну манифестацију, да у оквиру
манифестације „ Зимска чаролија на ушћу“коју организује ЈУ „Центар за културу“ под
покровитељством Општине Шамац у периоду од 26. 12. 2021. до 01.01.2022.године (по потреби и дуже),
поднесу захтјеве за закуп сајамских кућица.

1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је закуп сајамских кућица у оквиру манифестације „Зимска чаролија на ушћу“.
Према Програму манифестације на Градском тргу ће бити постављено 10 (десет) кућица и 4 (четири)
штанда.
Организатор ће поставити кућице намјењене за пригодну продају и то:
- 3 (три) кућице угоститељима,
- 3 (три) невладине организације или удружења грађана
- 1 (једна) сувенири
- 1 (једна) произвођачи меда, здраве хране и сл.
- 1 (једна) новогодишњи украси и пиротехничка средства
- 1 (једна) слаткиши
- 4 отворена штанда за изложбено – продајну дјелатност (60 КМ)
Цијена закупа за угоститеље -300,00КМ; продавце новогодишњих украса и пиротехника-250,00КМ;
Продавце сувенира-100,00КМ; произвођаче меда, здраве хране и слаткиша-100,00, невладине
организације или удружења грађана 100,00КМ.
Цијена се односи на предвиђени период трајања манифестације од 7 (седам) дана- од 26.12. до
01.01.2022.године.

2.ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на јавном позиву имају правна и физичка лица (предузетници ), регистровани
угоститељи,пчелари, удружења грађана и физичка лица која се баве производњом и продајом
умјетничких и украсних предмета, накита, сувенира, прехрамбених и других производа пригодних за
конкретну манифестацију. Уколико се догоди да два или више понуђача доставе исту понуду, предност
се даје представницима са територије општине Шамац. Уколико се не јави довољан број закупаца из
једне дјелатности Центар задржава право да преостале кућице додијели другој дјелатности за коју
постоји интерес.

3. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

-Попуњен образац за пријаву
-Извод из судске регистрације ( за правна лица )
-Рјешење о обављању предузетничке дјелатности издато од стране општинске службе (за предузетнике )

4. ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Поступак по Јавном позиву ће провести Комисија коју ће именовати директор ЈУ“ Центар за културу
„Шамац.
Комисија ће извршити преглед и вредновање пристиглих пријава. Одабрани кандидати ће са ЈУ“ Центар
за културу“ Шамац закључити Уговор којим ће регулисати међусобна права и обавезе.

5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава на јавни позив је најкасније до 03.12.2021 .године до 15 сати. У разматрање
ће се узети само захтјеви који буду благовремено запримљени на протоколу ЈУ“ Центар за културу“
Шамац.
Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком :
Пријава на Јавни позив за прикупљање захтјева за закуп сајамских кућица у оквиру манифестације „
Зимска чаролија на ушћу“-НЕ ОТВАРАЈ
Пријаве се достављају на адресу : ЈУ „ Центар за културу Шамац , ул: Ђенерала Драже Михајловића бб,
Шамац, 76230 , а могу се поднијети непосредно предајом затворене коверте службенику за пријем
поднесака ЈУ „Центар за културу „ Шамац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Све додатне информације се могу добити на број телефона 054/ 611-069.
У прилогу вам достављамо Образац пријаве

Прилози:
1. Попуњен образац за пријаву _____________________________
2. Извод из судског регистра (за правна лица) Јасна Маринковић
3. Рјешење о обављању предузетничке дјелатности од надлежне општинске службе

ЈУ „Центар за културу“

________________________________
директорица Миланка Благојевић

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ:
(име презиме и назив дјелатности или назив правне особе),
___________________________________________________________(aдреса/сједиште),
JИБ: _____________________, број телефона за контакт __________________________, e-maил адреса
___________________________.
На основу јавног позива за подношење понуда за закуп сајамских кућица број 3123/21 oд
18.11.2021. године који је расписао JУ„Центар за културу“, Шамац, Ђ. Драже Mихајловића бб
76230 Шамац подносим:
ПОНУДА ЗА ЗАКУП САЈАМСКЕ КУЋИЦЕ
у ______________(мjесто), ________________________, (aдреса пословног простора),
површине ____________ m²
за коју нудим нето закупнину у износу oд KM
У пословном простору ћу обављати __________________________ дјелатност.
Упопзнат сам с стањем и опремљеношћу САЈАМСКЕ КУЋИЦЕ те ћу исти уредити и привести
намјени у складу са наведеном дјелатношћу о свом трошку.
_________________
(датум)
________________________________
(својеручни потпис и печат подносиоца)

Прилози:
(заокружити редни број документа који се прилаже понуди)
1. Попуњен образац за пријаву;
2. Извод из судског регистра (за правна лица);
3. Рjeшење о обављању предузетничке дјелатности од надлежне општинске службе;__

